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EDITAL DE INTIMAÇÃO
 

de Poderes via Lei Delegada nº26, de 07/04/2009, e, ainda com base na Lei Delegada nº019, de 02/01/2009 e no Decreto s/nº, 

1.142.918 – SSP/GO, inscrita no CPF sob nº 197.253.101-87, residentes  domiciliada em lugar incerto e não sabido, para que 
compareça à Secretaria Municipal de Habitação, na Avenida Anselmo Alves dos Santos, nº 600, Bairro Santa Mônica, no Centro 

defesa nos autos do Processo Administrativo nº 16294/2014, bem como para comprovarem o pagamento das parcelas atrasadas 

CEDENTE.

Uberlândia, 14 de agosto de 2014.

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA A 
FUNÇÃO DE CONTADOR.

1. DAS INSCRIÇÕES

1.1. Ao se inscrever o candidato aceita de forma irrestrita as condições contidas neste Edital, que constituem as normas que regem 
o Processo Seletivo, não podendo delas alegar desconhecimento.

12h00min do dia 03/09/2014, por meio do site www.uberlandia.mg.gov.br.

para a contratação.

homologação de inscrição a ser divulgada no site www.uberlandia.mg.gov.br.

de comprovante de inscrição, no Centro Administrativo, Diretoria de Desenvolvimento Humano – Avenida Anselmo Alves 

reclamação.

incorretos ou incompletos fornecidos pelo candidato.

usuario
Realce
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ou outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.

dos brasileiros, nos termos do § 1º, do art. 12, da Constituição Federal;

2.1.4. estar em dia com as obrigações eleitorais;

2.1.5. estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;

2.1.7. não ter qualquer restrição de ingresso no serviço público.

3. DA DOCUMENTAÇÃO

documentos:

3.1.1. documento de identidade;

3.1.2. CPF;

Eleitoral ou pelo site 

3.1.5. carteira de trabalho e cartão do PIS/PASEP, frente e verso;

3.1.6 comprovante de endereço;

Conselho de Classe conforme exigido no item 4 deste Edital;

3.1.12. ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função;

inscrição, mesmo que aprovado no processo seletivo.

4. DA FUNÇÃO, DA ESCOLARIDADE, DAS VAGAS, DA CARGA HORÁRIA E DO VENCIMENTO 
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FUNÇÃO ESCOLARIDADE VAGAS VAGA 
PcD CARGA HORÁRIA VENCIMENTO MENSAL

CONTADOR

Curso de Nível Superior em 

respectivo conselho de classe. 05 01
30 horas 
semanais

R$ 2.061,26

5. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD

5.1. Em cumprimento ao disposto no art. 37, VIII, da Constituição Federal, no art. 9º da Lei Complementar Municipal nº 040, 

primeiro número inteiro subsequente.

portador, sob pena de exclusão do benefício.

estrabismo e congêneres.

funções pertinentes.

6. DAS ATRIBUIÇÕES DO CONTRATADO

6.1. DO CONTADOR
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legais;

atuação;

6.1.13. Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, 

programas de trabalho afetos ao Município;

7. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS

o fechamento dos portões.

no subitem 7.3. deste Edital.

7.8. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma marcação, emenda ou rasura, ainda que 
legível.
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de duração da prova.

7.14. Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas ou falta de alternativa correta, estas serão consideradas 
corretas para todos os candidatos e os pontos correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, 
independente de recurso.

livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta, bem como o porte de qualquer tipo de arma, sendo 
eliminado do processo seletivo o candidato que descumprir esta determinação.

Processo Seletivo deliberar sobre cada caso.

distribuída pelo Fiscal de Sala. 

7.21. Os três últimos candidatos deverão permanecer no local de prova e somente serão liberados quando todos concluirem a 

8. DO PROCESSO SELETIVO

Edital.

www.uberlandia.mg.gov.br

identidade, conforme subitem 7.3.

8.6. É de responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento das etapas deste Processo Seletivo.

9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

que:

9.1.1. tiver idade mais elevada, no caso de se enquadrar na condição de idoso, conforme art. 27 da Lei Federal nº 10.741, de 1º 
de outubro de 2003 e suas alterações – Estatuto do Idoso;

9.1.3. obtiver maior número de pontos nas questões de Língua Portuguesa;
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10. DO RESULTADO FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO

Municipal de Uberlandia, www.uberlandia.mg.gov.br
Humano/SMA.

11. DO RECURSO 

11.4. Os recursos serão analisados pelas respectivas Bancas Examinadoras, que darão decisão terminativa, constituindo-se em 
única e última instância, não havendo, portanto, outra instância recursal.

11.5. A interposição de recurso administrativo independe de caução, nos termos do art. 56 da Lei Municipal nº 8.814, de 30 de 
agosto de 2004 e suas alterações.

12. DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 

bem como da assinatura do contrato.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.2. Os candidatos aprovados no processo seletivo serão chamados para o desempenho de suas atribuições de acordo com a 

13.4. Não poderão participar do processo seletivo candidatos não habilitados para a função.

por igual período, de acordo com o interesse e necessidade do Município de Uberlândia.

subitem 13.7.

a vaga.
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não se aplicando as normas contidas na Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT.

13.11. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia, 14 de agosto 2014.

Roberta Castanho Gosuen
Diretora de Desenvolvimento Humano

MRS/mrs

ANEXO 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

 

Orçamentos e Balanços da União, Estados e Municípios), LRF – Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000. NBC T 16: Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.
 

contexto.

/mrs


